Op 2 oktober 1982 zullen opnieuw tienduizenden aenaen
auaaal naar h.e t Duitae plaataje Kalkar caan oa te deao.n atreren tecen de bOuw van de anelle lt1reek:reakto:r.
Zo'n tien jaar nadat aen be,onnen ia aet de bouw van
dit levenagevaa:rlijke atooaobjekt ia het we er drincend
noodzakelijk oa aaaaaal nee tecen Kalkar te :roepen.
Ondanka het financi8le failliet, ondanks he t feit dat
het projekt teehuiach volledig achterhaald i a en ondanks het cevaar dat dese centrale aet zich aee b:renc~
probeert de atoc.lobby koate wat koat de kweekreaktor
af te bouwen.
In oktober gaat het Dui tae pa:rl-ent een beeliaainc
neaen over de verdere bouw en de uiteindelijke incebruikn-e.
We kunnen en accen een zo belangrijke bealiaainc niet
overlaten aan de be:roepa-konkelaa:re.

Daa:roa roepen we iedereen op oa op 2 oktober haar of
zijn 11~ te laten horen. We zullen er zelf voor aoeten
zorgen dat de centrale nooit afcebouwd wordt en eiaen
daa:roa:
- Ben onaidde llijke bouwstop, en een zo epoedic aocelijke afbraak van de anelle kweekreaktor in Kalkar .
- Onai ddel lijke terugtrekkina van Nede:rlanda financille
e n induet:ri&le bijdrage.
- Geen invoer van de plutoniua-ekonoaie door de bouw
van opwe:rltince fabrieken, wa ar dan ook.
- Weg aet het ailitaire en civiele atooap:rocraa.
- Ve:raterkinc van het onderzoek en het gebruik van
alternatieve ene:rcteayateKen.
- Geen k:riainaliaering van kernene:rgie-tecenetandera
en tegenstandstere.
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Ook al ia de . .erderheid Y&ll de
ned&rland. . bevolltine tecen ltern.nercte, Yia de etrooareltellinc betaalt iedereea . . . &aD de c-.nachappeltjlte lte1'1lcentrale ned&rl.,d ((JJ[JI) 111 Dodewaard.
Pu in 1980 djn er 1D aedarland
_ . . , ·beconnen . .t alttt. . tecen de
elelttr1c1 tel tabedrij. .n.
In GrolliDeen atartte de Al&l'IIIJ'08P
Atooapl&llllen Daar Buburce voorbeeld . .t P!>ikalttiea tepn het
llalttr1c1teitalledr1jf voor Grontncen
en Drenthe (BOD) en becoDDen . .uen
aoe111jlt te betalen. Onceveer in d1eae1fde tijd atartte de Alttie Strobat. aet de ctroblaU'tl'alttie, eerat
Yoorn••l1 jlt in Grollincen eD Drenthe.
IDaiddel a sijD de alttiea ui teebreid
over heel ned.erland en beataan er
dl verae vol'Mn '9U aktievoeren die
nuaUeD deA~~I~JU
hete11. Deae alttiee richten dcb direkt op de etrooaproducenten,
De - • t C&lllbare alttievom•n djn:

780 o.tl joen
1~00 miljoen
3200 miljoen
5400 11iljoen
10000 miljoen?

WANNEER ZAL KALKAR KLAAR ZIJN?

CBAIITAGI
Jladat de bouwkosten in 1981 opnie\111'
de pan ut t wareu Jereaen kw• het
ltalltarprojekt in e1'1letice 110e111jltlleden, De Belcbcbe recer1Dc vond
de ltoatenatijctnc wat al te cortig.
Tot een totaalbedrAl van 3 •Hjard
rilden ze noc wel •••betalen, aaar
dan - • t het toch wel atcelopen l<ijn
De bo\l'tl'ltoeten werden op dat ..,_nt
officieel c eraalld op S aUjard, terYill een ko.a1aa1e 't'U. bet onderaoekceutJ'\111 J:arlerube al tot een bedrac
Yan 10 ailjard waS eeltoaeu,
De direktie vond het niet nretandil
al a dit laatate bedrac uitleltte ,
&odat het :r.apport in een bureaula
Yardween. Deaond&llka bleet er eeu
fqra eat op de becrotiDc. De Dut tae
O't'erhe14 w-erd ook wat alnder toeecb1etel1jlt. Per slot had atj ook
al de 3l all j ard voor het ondersoek
1D larlerube - t e n betalen. De en1p
-eUjltbeid oa een fa1ll1aeaent te
voorko•en wae dat de electrici tei tabedrijven het reeterende bedrac van
547 ailjoen souden bijbetalen .
Jla 1&111 aandrl.ncen waren die daar wel
toe bereid, a1 te. te•inate aan een
aantal beacheiden voorwaarden zou
wordall voldaan.

1972:
1978 :
1982:
1988 :

men denkt in 1979
11en denkt 1D 1984
men denkt in 1"986
men denkt in 2000?

BIJDRAGEN SEP AAN BOUW

LASTJO BBTALD
- ia plaata van te betalen •et

KALKAR
37
miljoen
SUPBR-PIIENIX: 23,6 miljoen

acceptprokaart o.f uchttcinc, betalen aet eigen bank- ot cirokaarten.
- betalen aet eiren banlt- of girokaarten aet het bedrq verdeeld over
twee kaarten nl. 66n kaart aet het te
be talen bedrq ain ·66n lUlden en een
week later "n kaart •et 1 plden als
eyaboliea bedree voor de celeverde
Dodewaard atroo.. eventueel • et een
os-erli:tna ale: "•top d e a t eun aan Dodewaard"
- ale t w - aocel1jlthe1d aaar d·a n
• t heel veel kaarten.

NEDERLANDSE UITGAYEN AAN
ONDERZOEK KALKAR
1966- 1976 :
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1966- 1982:
1982-1986:

280
o ngeveer
47
ongeveer
40
ongeveer
39
ongeveer
34
ongevee r
30
ongeveer
28
ongeveer
498
ongeveer
nog een kee rlOO

miljoen
mil j oen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
mi ljoen
miljoen
miljoen?

JIIBT OP Tl LAAT BrrALO
veel . .neen kiesen aü e,abo11ee bedrac voor de Dodewaard etrooa 1 plden . .dat de pleverde perceDt&l. .
per recto ••rachtllen .
-je betaalt het bedr&l aio 1 plden
en betaalt die lUlden pae na de eerate aaaauatq.
-ale de vortp aaar de plden wetceren te betalen tot - t &felui ttne
eedrei cd wordt, da&1'1la lttlll je weer
opu.ieuw beelDDen o
- ale de eerste verate. •aar de
atocaatrooa wetceren te betalen, ook
al word je llfceeloten.
Bet ceweteerde bedrac kan je op Hn
aparte rekenlal •torten die ala alternatief enerctefcmcU dient en ,w aaraee
•eneeu die a1p8lo tn worden klmDen
WOrden cebolpen.
Van het celd zou ook onder•oelt pd&an
lnumen worden n•ar al ternati ....e enerctevoorateni.oc.

10 to 20.000 weieeraar a Yan de l:alltar
beffine war... deetijde cenoec oa de
reeenne onder druk te zetten: de
Kalkar beffine werd &feeechaft.
OOITSLAliD
Ook in Du1 teland z1 jo atooaatro. .we1ceraltti... Bet Landeaver~ed
!lord Bhein Weatfalen der Grllnen heeft
de StroBo - Aktton " J:alkarcroa chenobne Wlll!" ceatnt.
Zij hebben een Zen tralltonto waaruit
oDderz.oek naar al tematieve ••rtievol'llen cefinancierd ku worden Verder hebben ze een kallc.ar-expert, een
atrobo-expert, een ad.Yokaat en een
vtdeo-tila over de DortiiUD.der atrobo
aktie.
Tot 19 ae1 1982 de den 4000 huiahoude.DII in 83 ated.en van MoordRijn Weetfalen aet de weieer-aktie

wensen:
- De Du1 'tae overMld aoeat vooraf"

toeat...sna ceven voor de 1n&e-

bru11tn-. Ale later blijkt dat er
toch t e Yeel aevaren aan verbonden
aijn, d&ll 1<a ltall!;ar ntet . .er
ceatopt <torden.
- De eaquet:e

~18a1.e

.,..t

poat. tiet

advtaern voor een •olcend.e lewHitreaktor , de •1 Kalkar II , die drle

teer so p-oot aoet word•.
- De overheid aoet · aar ut et au vOQr

de esplol tetie verl1e•en van Kalkar
ll4m Yerwacht dat de etrooapr1ja van
h.l.kar t wee keer so duur ta ale die
van noraale eéntratea.
- Bet vercunn1npnatel•el •oet
ceatrooalijnd worden. Dat wil zeeeen dat het burcera ouaogelijlt
- t worden c..aa~<t oa noe tijden&
de bouw bij de rechter te proteeteren .ale er rijsicineen kOJMD tn
het realttoroptwerp. De Bondedac
beeft 1ntusaen eea •etaontwerp
aet een 4ercel1Jk• etrekktnc aanaeDOII8D.
• De bouw vu noraale kerncentralee
- t be._di&d worden.
- De overheid -.oet aet toezeaci.Daen
ktaen YOOr de bovw 'YaD een op'WVIt1ncefabr1elt , en voor op8lacplaate voor het &fyal .

NEDERLANDSE BIJDRAGE BOUWKOSTEN
1966: geschat op

118 mil joen

1972: R:e sehat op ·- .225 lliljoen
1978 : geschat op
320 miljoen
•1982: neder land stelt
pla fond voor: 480 miljoen
1986: neder land wijzigt

opstelling:

7~0

llliljoen?

Teplijk . .t da beal1aatnc over de
1npbru~ , - t de bondadac in
oktober dua ook bealiaaen ove:r dn:e
nweu..en" TU de electr1c1tettabe•
drijven.
1984 ia noc Yer wee, •aar de a toe.•
ataat WU.t eraaa ~

NEDERLANDS ATOOMLOBBY: DE INDUSTRIELE RAAD VOOR DE KERNENERGIE .
De 1&111 van zalten rond de beaUee1DII
voor Ialll:ar 1D Nederland ia tekenend
voor de nederlandae a·t~lobby.
De klub van indutrUilen,die na de
tweede wereldoorloc eez• elijl< over
atooaproduktie becbD na te denken
(DSII,Boocovena ,Iet jen, Shell, BPM,
Phtlipe,AKU,BSV en VIIP, due alle
crote 1nduetr1eln e1eenl1jk) orcalliaeerde z ich op het uitvoe rende
vlak in NJIIIAT()(II (1859) •
Vanaf 1960 neetelden &ij zich op be1;
(ene~ie)pol1 tielte vlak in de

"recerina•k~aate voor de kernenergie" ••n •et •btenaren va het
aini•terie van ekoacaieae sûen
o.l. v. pb111pad~reltteur Troap,
Deze koaaiBde aubeidieerde (aet
reeerinceceld) weer bet natrtuaoDdenoek van THO en lferatoca(dua
z ichself) uit het "l'oDCla nucleaire
1nduetr1ile ontw11tltel1nc".
In 1963 -rd de k,_teai.e Troap uitcebreid aet verteee~oordieera van
de elelttrlc1t e1te)>edr1 j veD en etnc
toen de "induatrtlle raM voor de
Itemenerele (IRit)" heten.
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IA toen er een bealteaiq cena.en

•oeat worden over lalkar, wu he t
deze IRit(waarin 1~a1dde1a VlO', BSV,
Ph111pe en incenieureburo c..priao
de touwtje• in handen hadden) die
in f e ite de beel1eefnc na tot de
llederlandee deel"- (1151) en ook
dit aandeel in de ui twoertnc ui tbeateedde aan Neratooa (dua wèer stchaelf:) Zo e1eepten se ui te1ndel1jlt
ao' D alordtee ailjard plden 1n da
wacht aan OD4ersoeka en bouw-opdrachten.
Korte.- : boe de ene s ak de andere vui t .....

0

OVIR IN SLUITlil MA.A.R
hl o"obel' beelSJt de Du.itoe bolUiadq de~J.niUet of cte aneUe -~~
realttor al du Diet iD IObl"u.lk aal wordea . .- .... .
leD bealt. .il>a die Jliet op atobelf atut . kte•en vMr Kalii&J' SJ otet
alleeD MD defini tie.e keue 't'oor: kernnerale. Bet ia ook eeD keu• voor
plutootua. Ir ll. .t •oldoende pluto1>1ua nij .,. s..ser eeu etseo atooate beaoraeu . IUeMD voor lalii&J' beteJumt ook ..,. keu&e voor ..,.,.rltlllsalal>rtelleu, 4• srootete • .......u....... 4• llerueoersl•CJolue.
Be't ia ook een keuse •oor en euone boeveelheid a.f•al , waar ot•ud
reed ••• net. Teualotte ia bet ooit eeo 11..... voor eeu polltt. .tut, cUe
- t •oorltoaeu dat er a1obnUk wordt; s•o.ut vu het plutoDiua ala s1f
of ale çou4etof voor a:tOOil- .
lortoa, eeo beoJUaiJ>a 41• voor "" bela:Dç1jll deel aal bepaleu boe ook
0111 lud e r 1D de toeko.a ult cal sin~
lleu ..ou aoseo vonacbteo dot bij eeD ao belsuç 1jke bell.iaoiQI alle
vooro· eo tes.,.. sorpuld11 tesen elkur wordn afcewosen.
Betua , 111 de poUUel< ""rde10 beo1SJU..ae11 aur zelde10 op çood •u
ro4el1JI<• uauaeute...............

overbodig
Blj de oto.rt vso Kalkar 1D 1972
wueo de ar J'UIIeDttD clt~t kwHkreû.t-o·r en DodJa ware •oor ec 't'elllae,
uii&J'e .,. 10-pe eoerat. .oordeDinl· Nu tien ja:ar later 11 h•t wel
ers dutdelijlt IOWOrdR dat - k realttoreu lllet oodts zijo. Door alle
probl...,. .a et onder andere bet karDa:hal wardan UlOdantijk al10der
kenu::e,n tralea cebouwd de deatijda
werd voorstoD . liet de buldi. . •oorraad Ul'anhlll so-udeo de kenoeDtralee
1001 to~ 2050 ltuDD010 doorclra:Ue10 .
hee.kcentralea sija du. oYerbod.lc!
BoYei:ldleu :f'oorapel t d e a11. . .ae

enerale raad cta_t ia nederland aee r
4&D 1~ V&D de elektrlc:l telt COJe•erd ku ...,rdo door orindaoJeDa .
Dat 1.1 u .e.r dan de aeeat op-ti.a.Utiacbe ~oo...peJUDCOD voor d.o bij d.rqe
2000 ,

YU

ternener&1• 1o bet Jaar

onbetaalbaar
Ook bUJI<t l u......,...und dat ltYeekrulltorea 011betulba:er alj10! Do
bo.w lloateu werclao deltijde ceruad
op 1,5 aUja:rd IUldeD . De oUtdele
raa1n1 op dtt .....,.t bedraaat 5 allja:rd, Andere broDDec 10o•ao al bedra
,.,. tot 7 a1ljud. Do.arnaut u
oa<lertu. .eD al st atlja:rd uitl•ll•"•"
aaa

~t

ood.,.aoaJc:• ooat:rua .to

lerJfl'ube da t exclu.tet oroor Kalii&J'
werkt . _..n •erwacht JUl &1 d.a t de
ati'OOIIprlJo •u Iûllor t•I•D <lte
Ujd aeer da:o twee .k eer *0 duur
""r elt ale de ,....,... terlena.
BoveadieiO beeh .... nctel<realttor
elieen d11. ale de brud&tof 1.D op".rl<iQiefabrtell ten wo>:deiO verwerkt . Bo""ll.oateu so•a 10 aU~or<l.
Tot au toe J. • er aea e:D.kele op-werklllptahrtell d.le elta11oa1Jtcb
dra:a:l t . De srootate in La Ba:pe
(Pr1Ulkr1jll) druit olecbta op 1~
de I•PlKde kapaoltett. De 1.-!d•
delde lenaeduur •u do.rplljlle fabr1altn u tot 10u toe e ja:er! Ab
ano1.1 vu oqelulllleu -teD dit
opwarl<taaatabrtekeD voortijdlc word.,. l&&loteD. ltepuaue 11
ft.ak 1D vel"ban.d a et d.e leYenase•aarlljll.e pJutoniuabaaaertiJ>a ODIIOCel.ljk
De verwa:cbttaa dat nealtrealttoran
veUtc ea bedrtjfaaeker kaodeu YOJ'dea lObouwel ia Dlet uitp!toaa10 . Iu
a:lle tot Dil toe ,.bouwde proefentralee &.tJA çote of !tUiDe oacelulllleu .oorseltoMJI. lA 1914 werd
da proefreutor 111 Bobwetcbentto ia
de Bovjet-UIOte awa:o.r beacbad1sd !>ij
en eJ"D&UI onaeJull. Ir •tja bertcbceu dat bij ,....
oapJull 1D
11178 da oaa...ial e=attc ra:dioaltttef
werd be-t. Ook 110 loet weetea &ljD
de uodil• prob1...,. - • t . h•
18e3 wercl 1D Detrott (US.) do

•sa

-•te

tw-•

PenoJ.roolttor

U~dey

de teatperiode

al weer pelot·e G. De reakt-o rkern
bleek ove rverbit ea voor een ctteteel-

to c•-lton . Les• tijd wel'd ••vreeocl voor eeA volledl. . OIOtpJoffUI. b DoUDreaJ (Sebotlo.od) ia de
teat-IIYHkreaktor .n ooit •ollediC
opceatut oadat al 110 bet beelD ééD
v-an de wantwriaaela.ara bet beaat.
Ook lA de e..t,. knekreoltto.r die
eOJt tijdje J'edeliJk beeft ledra:rld,
de Pbe10l:l 110 llercoule (Praoltrijk),
werden DOl dit jaar enaattce
uetrtuabrsudan aea1110a:leel'd.
Ooit 'VOOr Kalkar tiiD de verwacbtl.D1•" aiet 11 te IUD&t11. De dealtUlOdleeD vu bet ouder&Oèk•eon-t ru 1n
l:arlarub• .b ebbu toe 110eteD aeven
dat lltJ ee10 ... eutueel onplull olet
voor 1.00$ ·•oorkoaeo 1um word.e n clat
plu_tOJl.tua l.D de ataoateer te.r·e eht
koat, Do ve1lllbe1doetoeD iD
uor it. slju sodul1 dat 111 een
dorceliJk 1•Ya1 "" sebied ter çoot·
te vu een derd• Y&D Duite1and eD
aehHl lfederll.ltd aeevacueel'd aoet
""rdea. De llaoo beotut cluo dat l'•ol
Nederled voor ellkele dUbO'Ild..,. jaren on.."bewooa.baar wordt! ! !
&en odor •oorbeeld voor de onverK t'.,.,ordelljke aa:ater wurop do
reaktarbouwer• 1o l.alkar - t de
nWibeidiOSJao oaapriJ>aan ta de
coac_h iede:u.U aet- het. HûtorYat .
Buat dtt •at door olle ,..rtra:sial
t w. . j aar opc••l-•c•" w&a a•w. . •-t
bla.ll du de ..... ceJ ernatic wu
auo roeotan. Da:aroa *ard tfa bu1tenate laq "u bet reûtor•at &1. .olepan . Op proteatee vu Jtr1t1~
acbe -.t-enaob.a)))>era 1D de dui'ta-e
ooquete kOJIII.iaale utwoor·dde d•
direktie dat bot .a·t 4aerdoor alleen aaar eterlier ••• aeworden =

WAT DOlT IIBDBBLllN D ?
Iu 11112 wftd etceop~ll.en d.a t
lledortlnd J&l Y B de bouwltoat- aou
betalen. De Dadertondoe lllduatde
(Btorlt, V10', IISV/ de &ObolJie ·~o)
aoudeu ouderdelen voor de waratewinel a:era eo derpUJ~e le'Rran .
R.tnvoor .,...d aelfa •ao dauw ,...,"_
werki"l""•rbud op,.rtcbt : de
b.- Neratooa~ Nadat de ne4erludee
uduotr ie de koulturrnttealas oa
de pwone 11cbtwlt·e r reûtora •olledic bad nrloro ( do d...,Dotra.tt... realttor 111 Dodewa:erd blee1 ala
eeD OYOrbodll IOUV&Air de b&VOlllJ.DI
ia de oa1n1a1 bedreileD) werd .,• .,...
volaaa• alle boop op de
tor 1 ortcbt.

-•û-

B•t afce1opaa Ja:o.r beett TedoUY
stcb .l.D alla aoplljlle bocbun aeYrODIOQ .,. cle DederlaD<tae ~eructrelt111na uit te atelleD. "111 bat belu.c
Y&a. de nederlaDelee t.Ddua-tr·i e. o o"
Welke 1a4uatrle, napn wiJ ona a:f7
Stort SJ 1••topt . .t aoderdeJeD voor
11:.-r:a.cutra.l ea , tferat.ooa 1a o.,er de
kop .
DauteceDo.-er atut 111 MD achril
ltoDtraat de bedreli11ll die de uederludM b . .otltl.Dc aa:1 - ta o"derIUD a:! a Ialii&J' YOrdt afl'lbowd .
De d l.r ak te bedrei.sil>a .,.., Kalii&J'
ia al pu-d. Chlltar 111t 0101eveer
35 lta VK lllja•piO). De brKdatolotaveo •ulJR ...,...•DhtJalljlt ta
llol worde o , , _..~ (U lta vu
ltndboveo aa. Ti1bura). lo ~....alotte
nl bet ahal 110 de buurt ve
Allave (V

raad~

b.o~

al., op 36 ka Yaa

hac ...d6) wordaiO oppehiJ"ll,
Al• er ioto 4u1deUj~ ia a-orde,
du 11 het da·t de polltbk aiet in
•t&at l a oa de jutate aaatreaele11
te Uetfe10 . Wut "1rO.t doet cle polittelt? Ze oraaD.iaeert a1111 brede autochlppeUJII.e dialtu.. te. (Babt U er
a.l leta ...., s•erltt??). Vu Act aat
etteltjlle jare10 selodeD UjcleDI eeD
baaoek aan Japu duidelijk au wat
de bedoelul htervu 1• : "IJ<&• U
ban a:l overtulsd • ..,. de DOOd.sa.all. •u
kerncdt-Yalea, io Med.erl&Dd te er
eolltel' eeD bre(le aaataebappaltjke
dialtun1e aodil oa dit bet volk i10
te preoteo":

onveilig
." . aoet ... lloDltluderen da:t d.o neeltreût·o r eeD oliaanvu.r dbaar rtatco
betekalOt •oor de be.olklo1 la liet
Dut u-Nederlandao çanepbied.
le11 a:oder pillaat detau ia bo•....Uu
da:t de ltweeltraalttor lloolt bet c•atelde doel, . . .r brandatof prOduceree dao cebruikn, zel bereikau.
Iu nrbud . .t nllilb•idat•cbotaebe
probl- la de •110 lnreel<tactor
aterk .,.rlaqd. la feite bHj~t ar
dua &llHD aen ieto au1Dil&re ka=entrale oY4r, echter nl ••o d1e
Yele aallil pnarHjk11J' ia.
De lloDltluoJe •oor <Ie Duitoe ' bo1Uia4q sou dua duidelijk -ten djDI
1AL1.U VOLDOlT liUT A.\11 Dil IIIIST
lt.IDIITAIJII Vlll.tG1111lD8118D;
1AL1.U 18 OIIIIETAALIIüll, 111
UU.U 18 VOL8TIIDT OVIIIIIODlO! !
Toch ia de lta.lla sroot dat de bonda•
dal altkoord 10t . .t de iJ>aebruikoaae. De ent1• redall b.lervoor 11
de a:opt •oor preaticanrUeo .

NU JO jaar later Ujtea da ka:o.rten
,.ocbud. De b• fteratooa wordt oplehneD, de lllduatrle ai et er aeeo
110. Alle politlalte parttjan &ijD bet er·o •a:r ...,. dat het
Kalkar projekt te<:IIDtacb ao fiD..,.oleel ala . .D flop -~ wordeu beochouwd . Oe VVD bierovarl "Dat bet
la:lller 010tnrp niet liet - • J vu
de toaltaut .&al njn 11 au ••1 duJcleUjk •. " . OOk de reaer1111nerltl.ariq Y&D bet t ....de lta:bbet VSD A3t
Jut au duldaUJitbtd Jliete te wen·aea o. .r : "De lfoderla:Ddae bljdrqe
un Jta.lii&J' ea Sllperpbe11.1lt sullen
wordec beellldtsd o:odra dlt ltóotralt~
üeel DOI'Iltjk la" All.eaaa:l frUie
YOOl"daD, aa:ar d e pro.kttJII?

br- . .,.

onmiddellijke
terugtrekking
van
nederland

-s-

duidelijk
lfee, alo er leta d>lideUjk 1•, clu
la ll•t dat la:lller di ebt - t , eo 4at
we dat aell .oetu clöea.
Daaroa t• er op 2 oktober Mil auaa•
Je d...,,..tratte u lalltar .,. •oor 4•
tutne aul te bten atn. dat de
beYOlkiDI IOiet . .t &leb Jut c.oUan.
Bet 11 de lledoelial da:t dit 11a d e
d.-oa..·tratlea i.a. •7t •• ' 71 cle
laatate po1t01 YOl'dt oa op o ..a:te
neeODe wijse te d..a~~.~treru
te1ea de &Dolle ~aalttor .
Ale de baodadq ........t 4a beellaaiDI .Ur ial&bruiD- baalt 1euo..n te er ,..,. ••c - r teroa .
De_tr..,.. ta 1&111er!

Bouwen aan kalkar

•

IS

in oktober aoet de duitse BaD~dag definitief beslissen of
Oe snelle Ir.weekreaktor wordt afgebouwd.
tea aantal veiligheidsrapporten, zoals dat van de aaer~kaan
se atooafysikua Richard Webb, zijn vernietigend . Bij een
ontploffing in de kweekreaktor kan 850 kg plutoniua de lucht
inceslingerd worden . Dat is voldoende a. l/3 deel vaq w~
Duitsland en bijna heel Nederland te besmetten.
•ebb heeft in zijn rapport beschreven hoe bij een storing in
de koeling ook in de Kalkarreaktor daapbellen kunnen ontstaan
.spals in Barrisburc. llaar door het gebruik van Natriua kan
1~ een kweekreaktor bovendien veel sneller een ontploffint
optreden. Een ontploffine die ainstens 10 keer zo krachtig is
als de betonnen wand die het zou moeten tegenhouden:
Toch blijven de duitse èn de nederlandse industrie volhouden
4at Kalkar kost wat kost (alleen in nedertand tot nu toe al
~ia 1 ailjard:) afgebouwd aoet worden. Geen wonder, want de
duitsera leveren de reaktor en de nederlandera leveren de
•atriuakoeling. Zij hebben er geen enkél belang bij dat Kal~ar gestopt wordt. Integendeel, het zou hun ekonoaiese onder-~ betekenen .
Dat een ontploffing ons 1ller ondergang wordt, zover denken
zlj niet.

pluloniu~n
.... !Ie

v~

brudatof 'n>Or k......,.,._
tralea· aal • • • oprt~<e, 11et ala olie
~ lU· Boe ~~ella&raer loet wordt, d. .
te 4u111"4er aal ker11eerpe worde.
De .....,ratudera ,..., • - c e r p e - de oplo. .ille .....,r dit probl..,_.,. te l u l - : de aelle - ·
r'MJ~tor. Deae l)ehal.ft •erct•
bra4etof _ t . , . opl.,.•r•,
41t laatate . .u. - " r du verbruikt
wordt.
~udatof voor ..,. - · kerD0&11•
trale ia ur&D.i-. Dooz aplijtiq ,..,.
urui,.. k-t .....te vrij . D wordt elektriciteit - - k t op- de. .lfde '8&11.ier &la 111 &DcleJoe eleotrlcitei~t:tit.l. . .

Deae -.rlijtille • • af'&Diua pbea%t
111 pr111c1pe op deaelfde .anler 111
e - - · Bet eoip • e ra9h11
ia dat_., IA..,. kenoéeDtrale dit
procea oDd.,.. co11trole pro-rt te

--·

Blechta e • klel,A aedeelte vu de
uriiDiua die I"ODdR wordt (0.7J)
ia bruil<lla&r &la bradatof.
Door _.......se ".;IIDi...,.errijki q
aoela dat 111 AlJialo ~&bea%1: , wordt
er..oor pa~ dat het bruikbare
pel'oantap wordt verhOOJrd tot
VIID dU Vr&D.i... word- de br&Ddsl:of-'
Ot&TR paaakt.

s.as.

for ever

&la de atwe "op" aijn , l&aD ••
aaar _.-li1Dcaflll>r1ek . 11ear
- t loet o..ercebl.,..,. 1D'IID1ua à
loet plutoaiua dat bij de proce•••
111 loet reûtol'Tat ODtat&&JI ia terua-

--.

Pluto11i,.. ia de - • t ka11ker..erwükeDde atof op aarde. Bet wordt pbruikt ca a t - ,..,. te aak•,
e11 .i A de toak-t ala br&Ddstot voor
celle - . o û t o r •.

Snelle kweekreaktor
111 eeJl - u e k W - t o r , aoala
die IA llalkar pboUwd wordt , beat&&JI da brad&tofataveD Diet uit
uraat1a, aur Uit plutODi;:-Bet pria.oipe ia hetselfde: door de
apUjt.iq ....taat - " · die. et..opwüt.
Bet ftrachil ie da t ca de plutODtua
at&YeD • • a&Dtel sit 1'&11 ur&Diua.
Dit ur&111• Yerudert IA plutODillil
door de &Delle 11eut1'011.., die vrijbij de aplijtille . . .t udere
woord... : IA eeJl &11elle lar-ektor
wordt aaaat. .,..rgie ook ni..."e brudatof pu.ût . Bet idee wu selfa dat
er - r pu.ût sou word• du ...rbruikt .
Det lijkt UtuQI!lijk pr8Cilt11 , Yool·
al - t de ur&D.i~- IA de
1Nreld beperkt aijD ep het aa11deal
bruikhaar ur&D.i,. aaar kieiJl ia.
Vooriopil blijkt er VIID dit i!lee
1NIA1g terecht t e - - · er wordt
uu10lijlt.e 18kWeekt.
.Upaie11 daal'TIID aijD er srote 1e..,..._ ftrboGd.,. ..,. de l<weekreûtor
. .er DOC claD au eea ..,.one ·kenceDtrale .
De aplij tiiiC&l'eûtiea i11 kerDC•-

tralea _t.,. oDder coDtroll! worde11
pboudeu udeJZ: verandert so' n aeval
1D een eAOJ'M at~.

Jlet eeD voerraad plutoni,.., wldoe11de """ 1711 a t - , I A loet reek•
tol'Tat ,..,. Kalkàl' ia het niet - i l-ijk t e .....,rapelleD - t er pbeurt
al a er ieta uit de llaD4 loopt •
Vool' nelle neekreaktor• ia dit
risico juiat erg JrroGt . J • kieiJle
'Y01'8YU&DdutDc 'YU. eeD • • de •ton
ka1l a~ voldoe11de a1j11.
lfOJr eea 1 ...au ,..., ....u. n eeueütorn ia dat de koaliiiC Diet . .t
water aaar . .t u t r i • ~&beurt.
lfatri- ontbr&Ddt dil'ekt &la er lucht
bij - t . Jlet -tekt aet -ter leidt
tot eeJl heftip Ólltploffille .

gevaren
..., probeorrt rekeJllAa te houd.,. . .t
het neer• tortea va • • vlt.,tutc ,
cploaiea ,..,. l&JII.,.&r-e achepea,
aardbeville• .,. aabotapdad&A.
Bet neeratorieD v&A ..,. vliegtuil
wordt u1 t e rat DDW&arachij11lijk 1e•
Jloead , nu -n heeft 110eten toecevn
dat de ceDtrala hierte1e11 Diet te
IMacheraen ia . In een we teaachappe•
lijk rapJ>I)rt ateli -D dat bier Diet
oP plet k&D word• bij de 'YerJrlllllllA•
pa.procedwoe. Toch atortte op 22
oktober 1981 eR brita j achtvlieatuil
op eDkele aeconden 'f'llqen van lalkar
t ...A de Ylekte. OOk exploatea wordG niet e r1 waarschij11lijk geDOelld.
lla&r oP 21 de e - r 1980 oloq eeo
tiDkochtp l ek op de RijD in de buurt
vim de reektor. Bierbij oa t - t e
100 tOD e xploaieft Bt:rrol ••

Opwerking
ZOal a ~&••ad, de briiDdatof •oor de
anelle Iarekers ia pluto11iua. De. .
br&Adatof wordt I&WOilllell uit oppbrqde •tave YaD "&ewóne" kernceatral. . in opwerklAJraf&briekeD.
Du aaut de peperdure ltweekreûtor
·~ten er ook opwerkiD.aafabriekeD llo.eD. I r a tjD diiD ook 111 Dllital&Dd plaDDeo voor drie YU due verwilera: in Beieru, 1D BeaHn n iD.
Rhe111l&Dd•Pfala . OOk tei8JI d . . . pliiD·
MD aullea IA dit D&jaar ûtiea worda pboudim; opwerkiiiCafabl'iekeD
zijD ,.._lijk de JrrGOt&te vervuilers,
de kftkera de l.,.aarlijkete atap uit
de hele cyclua die aet kelr:D.,.erpe
te aaken heeft .

geen oplossing
Alle boftqeD.,_e 1evare11 .,. bezwaren worcltm door vooratahcter• van
ke1'1181Utl'Jri& ale aeer kieiJl afpach11derd .
lla&r loet afval blijft , .,. daar bebook atj Jr8ell oploaatua •oor.
lerneeD'tralea , opwerkiDcafabriûn ,
Y8rrtjki~~C&i11ata1lat1. . .,. opalaaplaataea, allea veradert na t ieatalleD Jar- 1D radioakti.,.e puiAhop.,..

opkomslaa
vaa de aeduBet beiOD a l l - . ! ao boop..ol. t11
1111111 werd Bent- oppricbt door
ee11 &&Jital bedrijftil die wel brood
•aae11 iD da kerDeHqie. Ze inmdaldeD b1iD k r - t... - ao - 1 -plijk
"" krachtip - r l - . . kel'111Dduatrie ,..,. de ll'OJid te krijpa., daarDederl&Dda atocapart: op te
bouwen en een 8'terke ~1 tie te verowreD op de ezportallft't viiD kerDtechllolope. llera- kr"l all""
..., ko6r41DereDda taalt bij bet oa.deraoak Daar .,. de produktie ,..,.
kerDtechlloloate. Bet e1Jr811lijke ".rlr.
aou tn da afsoodarlijke bedrijyen
plaat&Y111de11 .,. 111 o11deraoauoaa.tra
&la lult Reactor Ce11tra Xederl&11d
(bet buidip ICIII) eD T110.

N
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Bij da aul ttnattoa.ala RSV ea VIII'
YiDdt ••r....,.1 da - • t • prodaktie
plaat& op het aebied van kerDtechJK>o
loate iD DederliiDd. Dese ia pkODoaDtreerd 111 huo reap. dochteroDder-111811 De Soluolde 111 :vliaaiea. Btorlr.- UB IA Beqelo. c-p~
ia eeD i.,....teurab~ •oor e~ektro
teohJli- iutallatiea en ia op sijll
beurt ill haDdeD Y&11 ('Oill.) UV, VIII'
.,. She ll. Rolld deae apitaafbijtera
.,... .t Datuurlijk " " JrroGt &IIDtill
kleiure bedrijviiD die softel - . lijk lr&&Dtjea -pikkeD ,..,. ·de Jll.l·
kleaire p rodUktie.

kerncentrales
Ook da 13 elekl:riclteitabedrijYeD
..,.,. De4!trl1111d (ftre11il4 i11 de BIP
.,. de IIJIIIA) kreJr811 D& da Tft!llda We•
reldoorloa lAtere••• i11 de e t Derpe. Ze dach"D t-D 1101 dat daar
hele IOO!dkope elektra door buobikbaar k - . Ze rildeD eeD ezpe-

bouwen aan je ondergang
NERATOOM, de kroon van de nederlandse atooaindustrie, wordt ontmanteld. De nederlandse overheid Heeft namelijk begin dit jaar de financiering van het onderzoek voor de 'tweede generatie' kweekreaktoren , drasties besnoeid. Meer
dan de helft van Neratoom is momenteel bezig
met Kalkar. Dat houdt hen drijvende en dat willen ze dus persé afmaken, waar ze ook toestemming voor gekregen hebben . Maar het gereedkomen van Kalkar zal voor Naratoom de finisb
zijn.
Betekent dat werkelijk het einde van de politieke druk, die de industrie steeds v66r kernenergie uitoefent? Of is het meer een inte rne
reorganisatie van de atoomlobby, waar de zwaksten verdwijnen?
Het terugschroeven van bet onderzoeksgeld komt
voor het overgrote deel voort uit het besef in

regeringskringen, dat kweekreaktoren pas veel
later dan verwacht werd, hun nut kunnen bewijzen voor de elektriciteitsproduktie. Op de
lange baan geschoven, dus. Het onderzoek en de
produktie van kerntechnologie wordt dan wel op
een laag pitje gezet, maar blijft heus wel
doorsudderen . Het is te vergelijken met een
veenbrand: na een hoop bluswerk zijn de meeste
vlammen verdwenen, maar zo'n vuur kan tijden
lang vrijwel onopgemerkt ondergonds door blijven branden, om dan, als het klimaat het bovengronds weer toelaat, weer in volle hevigheid
los te barsten.
ln plaats van een onzekere, zachte dood, kunnen
we de atoomindustrie beter nu de doodsteek geven, door hen de verdere deelname aan Kalkar
onmogelijk te maken.

Onderzoek voor Kalka:r door:
TNO, BCN, PDO

,
. .
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tnocomplex apeldoom
l:... rc:l.-d•r•oek• C. atna. MMerlaad.:
aa 3'. httea
bootdk-toor O.a Bu e, 070..614511
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w..t erdu s.-

oadel'gaag
landse aloomlndusll'le
".•t.•cb DJ'a-taeb OD.IMno.lldQorator1(ftlO, OD(Iat'dM>l .... YIIP)
lnlblua, ~t•rd•

riaentele elektracentrale bouwen, op
&too.kracht , e n Heratoo. aocht inderdaad de bouw daarvan op z i eh ne-

aen ( in auenerldna: aet het uertkaa.a•e bedrijf General Blectric"J .
lieteen bij bet &ereedkcaeD Y&D de

Dodewaard.-centrale in 1969 bleek deze echter noc:al wat •ank-enten te

ve.rtonen, wat de reputatie van 'Heratooa cee n coed deed.
tiet wu een enome klap voor de nederlan4ae atooatnduatrie toen bleek
dat de order voor de bouw van de
tweede centrale naar W-Dui taland
ainc ! Boraeele werd cebouwd door de
Kra1tWerk Union. Bn ook al aoehten
b•dr1jveu ala RBV en Bredero noc wel
een bandje helpen. Neratoca voelde
de arond onder zich weczakken.
llaar de dr0011 wu noc ni e t volledie
veratoord. Onder druk van Ne ratoc:.
werd a1ceaproll:en aet de SBP en de overheid dat de volce nde order voor
de bouw vu een ned.erludae kerncentrale naar de nede rlancbe industrie
sou caan. Dua bet onderzoek CiDC
atev1& door en de volcende centrale
werd door de induatrie vut voorbereid.

expor"
Ben Jr.leiD bee tje ateUD k on noc aevonden wo·r dea in bet Ultra-CentrUu1• projekt (de verrijkiDJ&labriek in
Abe1.o). Maar dat betrot •eer bet
o.Dd.erzoek dan bet daadwerkelijk 1natalle re.n van de t a b r iek.
Waar he t eni aaz tn.a aoceli jk wu,
probee rde n de bedrtj~en ook order&
in het bui t enl&Dd. in de wac.llt te
slepen. Zo kreea RSV e e.a order uit
Zuid-Afrika voor de produktie van
twee re&Jr.torvaten, •aar kreea n.a "n
&tora van proteaten aodzijd&Dlr. g_een
exportvercwmtna . RSV e n C~prt.o
zijn bezia aet de bouw van een kerncentrale in Leibatadt (ZWi taerland)
e n . •••n aet de ondeneelra, atuurt
RSV nos; wat .kerntecbnolocte naar
Taiwe. s . .en • e t Bredero e.D General
Electric te RSV b e zta e e n etsen
' atandaard-ontwe rp te a aken voor 650
n kernçel)tralea . Daanee willen ze
op de exportaa.rlr.t a aan • ent en en
hebben ze bovendien een ontwe rp
klaar voor bet aeval de nederland•e
a taat toch noc een Dieuwe kerncentrale wi_l latell bouwen.
Vooral RSV doet dua beel veel aoei te.
aedeelteltjk aet aukaea. oe i n de
u;port koepens atie te vinden v oor bet
cebrelr: &&D ~Htr~ktte:t tn lfed.erland.

~
RSV

In 1973 noc • telde de toeDaalice aint•ter van Bkonc.ie•e Zaken La.zacaan
dat bij wi~de etreven naar een temcentralepark • et Hb ve:r.oeen YIA
••u Hebt 17.000 n: De e lek.tricitettaaat aehapptjen hadden tu die
Ujd noc bet wautdee dat er ln bet
jaa~ 2000 een v e.-.os-eo aoeat &ijn
c e tut alleerd van 80.'000 n . Waanu
35.000 lnf a:fkoa.ttc uit kerneentral es. (aa-enteel ia er rut• 15.000 Q
Wa&r'V&D D.OC geen 600 ft Ul t de beide
kerncentrale&)

oeratoom

Jchter. l.D d e loop ve de zeventicer
jare n werd de voleende centra-le
ateede uttaeate ld, dankzij de vele
proteat.en en ût1ea die op canc ··. rea e ekc.e a. . Iätdde l .a Uccen di e
plannen .tn de ijakut. i.n e lk ceval
tot .na de BKD.

neut het internationale aaaenwerkinaa·verband, nu ouder de na• Interu•tionale N•triuabrut.reaktor Bauce•ell•chaft ( INB), op zich een
kweekreaktor te bouwen in het daarvoor aancewesen plaat•je Jtalkar. Offic i eel in opdracht van bet Scbnell
Brilter Kerllkrattwerk•cuel.lachatt
(SBX), het • •enwertincaverb•d van
de elektricitei t •aaat•chappij e n lii t
Nederland (de SBP), lf-Duihland en
Bel&il. Ka parlementaire coed.keuriDC
heeft de SBP da~1n dee lcencaen voor
15S. De tinancieriDC voor het 13'4aandeel van de ned.erlandse industrie
in de bouw, wu dua voor elkaar.
Berst direkt uit de zak va.a de elektrl e i tei takonauaenten (ltalkarheftiDC )
l a t e r cewoon uit de ataatakaa.

snelle kweekreaktor
Toen ze de andere ateunpilaren caandewec steeds aeer onder sich zacen
wecvallen, bleef er 66n cruaprietje recht overeind at&aD. Daar hebbeo
ze zich toen aet alle aacht incae tort e n op die pe iler ruat ou bijna
heel Neratoo. en daaraee bet belansrijlulte dee l van de ne derlandae atoca.indua trie. Die peiler ia de n atriuatechnoloaie en de snelle kweekreaktor.
Al in 1981 wu TNO, een rijll:aonderzoekainstelliq, begoJ11len aet een
onderzoek naar het sebruik van oat riua ala koelvloeiatof in kerncentrale&. In '63 kw• een nauw aaaenwerk1.ncaverband tot a tand op dit cebied tu. .eD TNO en llerat0011. Ooi< het
Reactor Centrua Nederland becon in
Petten aet dit onderzoek aee te werke n.
In 1968 werd er een aaaenwerk1ngaverband aevorad tuaae n He ratoca,
lnteratOII. (Duits) en Belconucl6aire .
Nederland zou alleen t9Cb nooit een
enelle kweekreaktor aankunnen. Nu
neeat InteratOllil 70S van de bouw voor
haar rekening en zowel Heratooa als
BelCOIIUC16a1re 15S.
Keratoc. cinc door •et het natr 1uaondenoû, toeceapitat op het warateoverdracbtayateea v an de Jnreekreaktor: p011pen, waratewieaelaara en
atoc.ceneratoren . 0111 onderdelen op
achaal uit t e kunnen t ea ten, werd
door TMO in Heqelo een teatcircuit
cebOiiwd. De overheid lecde he t celd
op tafel VOOf' de reaearch. Intussen

bedrijven hoeven dat riaito niet te
dracen. Ben 'tweede ceneratie' du.,
daarvoor laat het Kalkar-bouwkonaortiua tontakten a et de JP'ran.ae e n J t aliaaJUe atoc:.induetrie. Zelf aaakt
het .lumaortiua planne n voor een
tweede, reuaacbtige anelle Jnreek:realr:tor in Kalkar. Voor de research
die nodig is voor dez e tweede generatie we rd aet autaea weer de hulp
van de overheid i neeroepen.
IDIIiddela zijn de onderdelen voor
Kalkar zo'n beetje klaar. Jlaar in
Pr&Dkrijk ia de bouw van een enorse
•nelle kweekreaktor bij llalville in
volle I&DC, de zp. Super-Pbenix.
RSV ia bet celutt een autal orders
voor onderdelen van de Super- Pb.enix
bi1111en te krijcen, dwo De Schelde ia
weer be zie . De SBP heeft, di taaal
zonder parleaentaire goed.keurin.g,
een direkte dee lne81n& in deze trase kweekreaktor van 2K. Bn Kalkar
II ligt inderdaad in de pl&llllinc • . •

einde van de droom ?

Ondertua•en groeide er een plan voor
een 'tweede ceneratie' kweekraaktoren, want aan Kalkar was de 1ndua-

trie ooit natuurlijk klaarcebouwd.
In Neratoc:. hoefde zich niet te atoren aan de iuaiddela tot waanzinnice
proportiea opcelope n koeten van Kalkar, die kcaen t .e ulotte all• aal
voor rekeninc van de ataatakaa. De
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Maar ui teerekend nu dre ict de clroca
aet een e iaser a1 te lopen. De financlering van de 'tweede ceneratie'
wordt beperkt. Kalkar •ac van de overheid nog worden atc•aakt , da&rDa
zullen de kerneDer1ieakt1 vi telten
wor den sekoncentreerd binoen De
Schelde (RSV) . VIIP zal zicb ven de
reaten van haar nukleaire a.tdelinl
ontdoen.
Voor Meratoo. zou er na Kalkar weinis •eer te doen zijn : Yoor het
kweekreaktorprogr-a te weinig geld
de andere pei.lers waren al eerder
verdwenen en bet beetje export kan
RSV wel alleen a1.
Dull, Heratoo.. U ltunt wel gaan • . . .

VOOR NIETS
GAAT DE ZON OP
Zelfa All>ut JfeijD heeft slob leaobaarO a&ll 4 e •iljeuYrlenO.lljke
luult: alDcla kort 1t1m je 1D des.e 'tllDIIela oproepeD "YlD<In oa IJ'ODdetoffen
te beap.a reD eD 11u lD Oe 1lubalt
te GoeD.
Gelultltll laat Oe wlDitel lD !Ie voor•
raad n•1clclei8D en verpalllt1JII•ater1aal haar ware aezicbt DOl ·w el
sl8D. Ket wor4t &D4era wel I<Dap OD•
du1delljlt: Dezelfde overheid die
niet• doet aan energ1e--...erap1llende
be4r1jvn zoab Peclûney, n nlfa
toestut dat zo'" bedrijf atromo
u1j,t Uit cle lr.erDoeDtrale (ODceveer
70 I ,..,. de totale produittie )
teren aterk seraduoeerde J>r1jzeD,
Deselfde overheid die toeataat en
atauleert <lat bet tlederlu4e bedrljfalneo YMl pld en eDerele ."....
apUt a&ll <Ie -uealttor 1D lalllar,
Dezelfde oYerhei4 set en voorliehtlDI&k.-pape op waar1D cle aeuen
110rd8D e&~~~eepoorcl aa in ut hu1ahov<I8D te beaulDlpD.
GordljDeD <licht, licht eercler uJ.t,
Diet te l ua onder Oe Ooeej, ets.
Vooral 1N18Yr'01111WD worden door ctese
u-papa UDieaprolteD. Jlet 1a DatuurU!jk roe<! . . veretaD<I1c aat enerele
• - te aprtDcen, w.aar clat 110et dan
Diet DeUI<oooeD op vrouw8D ln het
lm1abouda. aaar op iedereen.
llaar, al - t al Ujkt het erop, aleof
se a1ch echt beaorcd .ateD 011 oD.&e
lapeDenv.........W.. .

De enerale sal aewouen worden uit

koleD. olie c•• en keru.eDeJ'I·i e Bet
•1ljeu ."ervuilt , d e 08CeYlDI 110rdt
re•aadijl<e.r , en de vrijheid ...,.
0

.aettaeA &al

&t.11eae.D. ~

WaiU'OII 110rden beeperiJIIeD eD bezulniciJIIen in eDerglecebrullt clan
D1et ltoD. .kwenter a&DpJ>ût?
Dat sou tot 501 van ona ·verbruik
kuDDen •chelaD:
Dua ook stopse tten •u enercieveraltndende industrie, Jnral1te1 ta•erbeterills 'VAD de proctuk:ten, en
pbruik •ûeD V&D Trijkoaande afVal•
Y&!Wt·eo
l!aaroa wordt er driftig oDder:ooel<
cedaáll ...... de ,..ootachallce toepaea1Dc ,..., bijT . w1DdeDergle?
WiDdparl<en iD aee n a&ll <Ie kuet.
. .t beel yeal hele arot• •1Ddaolene
waar de eleotrioiteltebe<lrijveD
over kuDDen beal1aaeu Haar toepaa•iDC "'f'aD windaolena 1D wijken, Jûeine
clorpen, ol bij 'ti'OODhuben (kle1D•challC) wordt lllet of nauwelljta
0

·--·

Waar011 ceeft selb het '9110 1D MD
cehelaa broajure UD <lat Da 2000
de ..&lt«ruat1ne"ene:rsiebromum een
beliDCrijke plaa.t e 1D 11<\iDDen D-n,
terwij 1 tel'DeD.ercte te1e11. 41e tijd
aeer ah tYM •••r 110 <luur 1a cewordeD? Terwijl :oe a1eb nu alleen .• aar
- l e D . aet toleDY..-caaeiJII,kernoerci• .., &Ddere a1ljev-oDTr1.eD<Ielljlle diDC«D?

Dit aiju Ollcler andere ri.ad. zon, water
afval waaruit b1ocu lr.aD onUta&ll eD.
aa.rdwan~te. Deae bronneD stjn acboou,
Ol>aOhaclaltjk aD bieden ....1 aoceUjkhedeD ·yoor ltleiuchalice toepudlil.
De udere belft YSD die enerciebehoefte kan • •leverd_·• orden door Yeratan41e beaparty.

Jloenl, .at811. se sioh ".r1tel1jk
beaorcO?. 1luroa 110rdeD er O&D eteecla
nor pl&D.Dn , . . .eltt die ervan uit
1&&11. dat U eeD altODoaiecbe YOOl'\ll t•
liDI (811. 1JU8 "" toe.D•8D.cl eDerc1e
nrbrullt) - t 110rd... n111r reateld?
O.....e wal.,.art aal O&D at1jpn , ten
ko•t-e Y&D cSe derde hreld en ten
ko•t• • - OJU:o •ia•.o "1. .1bar•"'
wereld.

0

Ik zou •• kunnen verwoelen . . t de
.a n'tlroordu op deze wa.aro.' e
0

Maar e1pD11jk lijkt het - losteeer
dat cl.e betreffeDcle <•eeat) beren dat
t:elf doeD.
Hier t&D vut ceateld worde~~. dat Uit
berekeDlllleD la ceblekeD dat iD 4e
nederludae eDerciabehoefte voor bijna de bel.tt. ( 4SI.) Y002"•1el'l tum word•a
door· dyur••• tpeWebroaD.ep~

0.

~ kwaR~

to; diJ
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•lot~ ·i~JVW
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OP IBT RAIIDJI V.U Uil DBIIOORLOG?

Qelderlud word~ niet alleen. bedre1cd door Kallier (en Dodewaarcl:),
aaar ooit door bet ltoleuhal YaD
cle elelttr1c1te1taceDtrale 1D
111JaeceD. ID de toaende jareD caat
de&e centrale 250.000 toa vltec-••
per jaar producereD. Vl1ec-aa 1a
ob•lach ahal clat oYerbUjft Da ver
brud1Dc ...., kolen. let beT..t onder
udere c.a datua, tw.ik. lood, sinlr:,
bart~ en r&dtua.
let h ahal dat aoollijlr. verYerltt
kan wo:rdeD, eD dat deoezuda van water en w1Dd ceacheiden. aoet bl1jYeD.
Zeer waaraoh1jD11jk la Yllec-aa eeD
atof die 1eDet1aohe be•chad1&1DieD
kan verooraaken en ll.aakerverwekkend
h. Tua..,D 1080 .., 1890 aal de
PGIII ca. 2.500.000 tOD Y&D 41t afv.al produceren. Bu_ deel daar'fan
wordt nu al ceatort in Staartjeawaard. Bet· grootate deel zal . .n
1D de koaencle 10 jaar 1D llat &aan
atorten. AlthSDa &la de PGIII haar
slD lr.r1j,t .
De BD&rl1ecroep Slat n net doh
tecen deze cluap1DI· Volce~~.& baar aal
b:et vlteca• opaeelacea •et-u worden
u wal op aoc1an11e wtjse dat het
afval Diet 1D aanrûill.l ku ltoaen
aet het oallcpDde ailjeu. 111euwe
kolenc:entralea •oce:Q alleen pbOuwd
worden wanneer ond•r andere voor
41t afval een autachappeUjll auva.ardb.are oploa•iDI beataat
Hierover 1ti doo.r deze croep een
brosjure ceacbreven. lontûtadrea :
lnerctecroeP llat, De Ketj . .utr. 4,
!lat (Gld). •
_ _ _ _ _ _ _. .

Iu cle Palkl&Dcloorloc be&ft cle aUitaire iDduatrte baar etultjea V&D
t ,eohn1ac.b vernuft kunDen tonen en.
laten si.en tot hoeveel doden en ceWODcleD dat l e idt • I!D d a t W&reD DOl
aaar d.e konvent1oDele wapeDa. Deze
oorloc had bijna tot een kon.fronta11e kuDDen lelcl.., tueeen twee ltern.aoaendheda. want Bncelau.d
heeft al terDwapeu eD ArceDtiDill 1a
bard op wee oa se te u1ja;en. BiJ
bet verkrijsen van kernwapens door
ArceDt1D1t beeft 1reat-Du1tehD<I hele
vulle hand.en.

o

y.:...o'l.

de wind eronder l
Br djn ao1elljlr.hedeD piloei eD
et"de - r worclt <laar ooll a&D cewerkt Jleneen, alleen of aet oderen, D&l' ook bed.rij.,en, , .. .eatea
en wooinrbovwverenla:tnaen C&aD
over tot de toepuat.Dc vu duursue
eDercte eD •eratud1p beapar1Dcaaaatrecelen.
Br vurijaeD oot veel plaataeUjke
1D1ttat1eveD: eDerpeeiDkela 1D
onder andere Tilburc • GroniJl&'eD,
Baarl. . .., lliJ•eseD,waar 1Dforaette
te uijceD 1a o•er 1aolatte, wlndaolena, ea derceltjkei aktteçoepen
boudeD sich bntc aet •tadnerwuaiDc, eua o n .a ,

ss s

bezorgd?

Dat ril senen, beap&rlJIIeD 1D cle Jndua trle, op vervoer en coede i•olatie.
Dit aijD D•elijt de belSJ~~rJjltate
eners·t evretera. Buiaboude:na .. eten"
een vte.rde "f'Ul het t·o taal, claar'Yu ia
DOl 3/4 'FerYamiJII!

••peu

Sinda 1874 beachlltt ArceDt1D11 over
een door Sie•eua ce~everd.e kerncent rale. Boyendtn 1• er een de-rde 1n
UDbouw, cl.i e plevercl u <!oor de
Weat-Du1tae lrafnerll Un1oD AG.
Arceat1nU .heeft uH ur&D.lua. Zwaar
wat.e r .ku er bi_tuum,kort ceproduceert
worden 1D een door 4 e Zwi teerM fir. . Sulser a;eboUYde fabriek . De belurrijkete achaltel 1• echter een opwerll1Dga:tabr1ek voor plutODiua, de
etof waaraee kenwapena geproduceerd

-

ADRIBBBII
S top lallar rroep lft.jaecen
p/a ADthooiueplaata 14
H1jaeceD
~2.30252

Sekretariaat : op woeuad.ac'•14dq vaD a-5 uur; va.u.at
1&/9 ooit. op do- en vr .a1clcl&& .
poatbue 1357 llljaegen
tel 080·2209410

--

worda ~

Het proceclé voor der;e opwerk1.~:~.~•
fabdell bebben d e Ar1entijDeD 1D huden aeueaen doorclat vale ou!-DuttMra na de tweede wereldoorlOl naar
ArcentlDill cevlucbt s1jn. Zo ook
llal tber SchDurr, een toponderzoeker
vu IG ParbeDe . 1D 1955 haalde de
toeual1p aintet.e r voor e~~.erclesalt
en l'r&~~.&-Joaef Btrau. . hea teruc
....... Du1t•lud. Sehllurr kreeg de lei•
dlq over de reaeerch afdel1DC vu
bet Jlucleair Centrua 1n larlarube.
Op <11t _ ...t werkt 41t cent7ua nlj wel uitalu1teDd voor kalk.ar!
Ot>der SohDurr bleef er eeD 1Dtena1ef
koutût tua..n Al'cent1DU n Du1t•lucl op bet pb1ed ,..,. plDtoD1ua~
oD<Ier,.oek. Dit .... YOO~> Duttalud
v&D beliJ>I oa ernr1111 op te <loeD
aet de p11,1toD1ua- teohllolotrie.
l....."apeD•techD.Olocie YU Yoor

v oor Petten, <Ie cluap1Dcaai<Uea:
tandolijk Overlel -Pilll
tel 02G- 279013/858709
v oor Dodewaard:
OOD-eekretariaat
-tbue 13&7
N1jaeleD
tel OSG-2209410

-

c troblauw we1ceralttlea :
lr.ODtûtadrea Alltie Btroha.l e
OU<Io Oraobt 42
Utrecht
tel 030•333347

-·-

Hoewel een coed overheidabel.etd
Datuurlijk heel beluçijt b , 1e
b.o't du• a..iet D041C ci&&J"OR t o C&.UII
wa.cht~ua!

Du1bl&D4 iaaua uit deD. boze v&D.nc• bet oorlOIBVerleden o
Ale 18V01C V&D <Ieee coe<le relatl. .
tueeeD Weat• Dul talud ... Arceut1nll
sljD beteleD nu nrtrouwel a et cle lr.ernYapen tecbDoloaie, eD ia Ar&eDt1D11
hard op ••1 eeD kernw&-leDdhe1d
te worden .
We kuDDe" •lecht &laND wat er ceheurcl sou stjn tijdaDa d e Palklm<lltr1da ale de ArlentljDee ceneraala
de beeoh1klt1D.C zouden hebben ceb&d
oveT keruw-apena.

. . .t .,. ~ la bet, • dat a l twee - - ·
Onral 1A bet l..,daobç droc• dot• " ç-1-iuiallatiea . !la IJ'&ebt rODd
bat "-"Wrralll atut aclltar aet ao boordnol ·w ate>' &la altijd.
•• &tja op . . . aur lljlaaçal, klelll teRdorp btaa... de · - - t · raaar.
Bij clat dorp wo:l'<lt de aaelle aatrl .....ratoelda kweetreaktor (1111 300) • • - ·
•• b e - eea abprut aet II<Htr !lau, .,.., de bardJlellktce teceAat&llden
.,." dit projekt.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
Bij de f.al.Ue 11au ...,rd.., ". hartelijk bel1'oet. Joaef 11au ~er telt ou
clat ae aet alcld• la de t....,...ooaat
.ttt... , aaar 'fOOr da lltop-lalkarlraat wil bij ...... ..., wrt~e wij

__,

aalta.

Boe beeft bet ooit aoftr ltulla...

ia·-=

llau vertelt clat de beYoltlll& al
Yllll bet allereerate be&ill iJl opat&lld

IIOS Yllll de ..,..... oaderacbreef bet beawaaraollrlft tecea de

_..,._ d&ll

bovw•werk.sa.aû.edeJl.
-De bebeererucl "." de katbolleke
YOOI"pDOIIell

parocb1e wu la - r darbeld tepa
cle Yertoop •aa kerk-arolld, waarop
de SJB 300 aebollwd 11011 -tea wordea
-De 1>oerea die cle IJ'ODd 1D paobt
badd ... wildea er at.tlllld ...,.
do. ..
"We aljD eobter diep teleurpoteld
door cle ketbolleke kerk" aeat M&llll.

w.,....
bet •erutea .,. . biiD pl1cbt
eo bet ontata-.. vu re11teverliea

later . .t ,.,. tweecle caitDOcllclll&
Mt &la dreta-t dat al& ae aiet
n ...a opda&&ll er teaea bea. bealoten aou worcl•-· De ~-. cUe a:u
nl eoeeten ••rachJjDa, ".rdn • t
alle 110celljke alclclel • CIDdar druk
ceaet aur blewea wetcerea. lea
derde tel'll1jD werd
llau
daarover:
"!la projettautacbapplj boocl de
pacbteu cle U .eDYOIIdice .,. . wat
.." pacbt betaald •erd ala •• . ..,
de &road wild ... atal... . ID bet io
ao , .....at dat elke pacbter eea
raadaaaD bij &lob bad. !la teralja
beCOJI oa 11 wr • a ""~'~.". ell lilll
aaar doo_r tot 11 uur 'a avoDeSa . De
p·a chter• bleven eobter . .t de ucu.... t ... Y&D 'rel.llpeicl, ceaolldbe~d
eaao ...teer.... !la beaabte clie teaa lot te sou aoeteD. oatet.-.n, kon
clit Diet 1A over-oteo.illl aet
aija peetea br:&DPD ea - f t dcb
te"'"etrotltea. Bet aaatje lo toeD
door a•o opYOlpr betlODI<ell."

c-

Bet l aatate ,........,bt "." de atooaOYarbeicl la l&lldaobapeparlt. Al
jar&ll aordt clur pbeiaa1Ailll oYer
ae4au -ar YOlpao ljaaa etaat bet
vut dat er uitceearkte pl"""ea beatau 'fOOr de bebon1JIC ..... c•bl ed aet MD a traal ...,. 10 IIU...,.ter
rod4 de caatrale. Vol,.... 4e o•erHid 011 de "brUter" aaa_ het ooc t e
Ollttreltt• aur dat la oaallll
•ot je llD . , . .
leea of
lalkar t . .t, dat 41J1C a teett o•eral
IloYell cait . Zelfa aebter yaa
derttc jaar ollcl valt de "br1lter"
atet te Yerberc-.11. . , YOlceae oae
la dat - de bnoltlllcedlcbtbetd
bier ao klelll aoplljk te boulll nrb&lld aet eweata.le .....,uatlee.
la je babt ala laadel,...aar aatllllr-

....,.'"eb•

....,.,..,cl.

leaeat 111-! 111- ...,. de
politici,
r-.114 beeft clat
ooit lllratetea. lflj na de BGrcerlllitteu... bab- clat r apport . .t
de crootate - l t e ntea te beaacbtlcea. Dat la .... r~rt .,...
reprlllcoa...••!!"
We prat• llOI n t door oYer de .,..,.
1D bet clorp . .t de arote "--"tratie ia bat YOOruitdcbt •
"lla ·~ aoala die er noeaer
..... 1.- soek. !la . . . . .,. cena bet op ,
Ze aijll ar aoc 11:weda op , ,. ,... dat
de "brUter" er t..t ,aaar , . _ dat
.S, flllaacttle •• tecbDleN -1Ujlthedaa teulotte eJ'YOOr auUea aor• • dat bet aiet dooraaat. Dat la
DUUIIJ'J.j.jlt cloll,"
''llr YiDd dat bei-..1 - . r e l.
llaae YOOJ'et&lldera, de projattaaatecbappij ... cle reprillc,a1Ja al ao
brutaal oa oyer clul selld... b a • - ecbrlft.." beeD te
Beawarea
"." prl'f4 per-ea, aaar ook na
atecleD, arote beclr1Jt'ft atc. Ah ae
daa el ao brutaal .aijll d&ll djll ••
yolceu a lj ook ia etaat de sult
door,.... te lat• •iDdea, ceft&r of
.............. . . . 1t . . . altijd, dat
la bet eraate wat je ltDDt cloell, dat
je bet pYUr .,.,. je at ellblllft ""
celooft dat bat lliet ao'D Yaart aal
lopea .,. dat dat dllla er tocb a let

fi verwacht van de bonds\dag niet veel. ______._. .
lijk otllltlteD aiDder te YerteUu
OYer je eipD arollel iD lalld•ch~pQUk • tt

Maaa etwrde brlena naar a lle
- ..... la de oac••1JIC,aur, ••ct bij
"lla ..... . . bei1'1 J pe~~ bat lllet, ae

,..,.,. dat aole te caiet lOOplijk ia,
•• celo.,.. bet -YOUdllftl atet! !"

1-.

BOER MAAS:
~JiCTIEr IN VERZET
KOMEN,
NIET AlWACBTEN •r''
oAteloec dil btoocbop •aa lltlllater de
b~beeranacl

eza aoeat er en Dieuwe

18kos-eD wordeu.
"Bet &lAl - het pld 111 alet oa
aeSODdheld eJl leY•" Yel"&Uels.t Jla.u,
Vla de ltraat aaar oot Yllll de ltaaael
werd de bewltlll& YaD Bilallepel ceaa&lld 11e1et de jubte beheer ara&d
te kleaa.
"Mecbt """ dle Preiiele lliLd wlblt
.Ocllcbat e1Dea bi'GterfreiJildlicbaa
Iirchea.Yorataacl ."
Zo kloDit dat YOlaeoa llau.

re moei niet afwach~ en ,
lat is fout, je moet ~r
wat tegen doen, aktie
verzet ko•e~n~__._.......

De "BrUter" h~f
:::"'!""""'!'•. .•
dels al ziJ ee t ~id
rekteur
in Vierde diver
' • e is daar
'rn aotwoordeliJk?

Op de .".. . . -

Ter9ij 1 bet Yeraet 1A D1li talaDel toeAU, wu: er ook lil lt~erlaacl het
. .u eD aDder au de baDd •
11111.000 .b eDdtekeai..,..., 1A "76 ..,.
cle110utratte 1A lalkar aeU, 3.000

a es.iDilea die de ltalltarbettlllc ...1••rdeD u betalo ea proteetea vaa
eeD tacbtictal a-eatea eD booderde•
art.a. Teven• werd eeu kalkarp-roce•
Yoorbereid.
Prelllldocbattoht.ua

YOOr ba pld

koaen, t . . .ra , al•

aou wor4ea.
Volce,.. Meae la dat alet da bel....rijtate reclaa .
"De • .".... bebb• atcb aatuurlljk
lat ... ob&Dterea, aaar je - t alet
••rcetn dat ••a ia deae l!!treek
aee~ llatbolle~ aa bt. .cbopetro"" lo,
ea dur la a labrllilt Yllll paaatt. "
Ia clle tijd ...rel de "BOrce:r-IIlltlaUeYe ,.,... radlo- atttne Ver••......,...
OPC&rlCbt , ToeD cle . .rata boor- &D
oDd.erso•k-rt:aaa.hedeD. beJOD.DeD ,
pa.- - r • a aet adyotaet op de
&à.e ider• a1 08' • • te ~I"U waa
b11ll laad te ,..", Ze wer ktea dur
S..ra solkier toeet-lDc. De recerlDI 'fllll llbelalud-Weatfelea aorpe
acllter billDea de tortote lteraa Yoor
de aodlce YOlaacbtell, De -r&D
ecbter bln• l>lj cle welcerlq bWl
laad op te cnea YOOI' de bow Y&ll
lle ...elle heeltreaktor. Op de eera te teraljll Yllll owera- ftracbHII
elecbta 6b boer • t eea door alle
&llderu oadertet-• nrtlarlllc.
liD de eerote teraiji> opna-brokell
..... twaa da repdll& twee 9elteD

-t

.,..u.

Ye opperea dat de aeaeeD dlla eter•
•• alet toeatead&ll ao11 da IJ'Oild
tocb oatelpad wor-. ternjl er ou
• .,. bale Coe4è prljo •oor betaald

bet aet cle proc.eaaen
ataet dle aede aaaeu bea aljD aaapeplllllleD llllt'IIOOrdt .... dat de
rapportea klaar atja ... bij de reeliter liiP•· Bij verwacbt aebter Diet
dat cle rechter aael tot UJ.taprult aal toaaa aaar - u t bet .,.,._
a1aa Yllll de .."qllete-k-1aa1e aal
atwacbt...:
"llat lt atet ao•n aoecta ault YiDd,
,....t de eaquet...- a a l e la alju
laaieDe llilt coapet...t •
Ir baddea oot ftteaac'-ra utt
bet bui tealillid bij betrotlt•
110eten worcla. ..soala 4r. W.t.b. "
Dr. atobarcl Yebb ia eea ...rlltaaDa
celeerde dia al aljll tijd beeteed
&all de eaploeie-probl-U•t •aa cle
-ltreattor. Bet ltei'D01Mier•oeltec... t..,. 1A larlan&be
aljA
rapportea &la Ollbel....,.ijk at , aur
beeftlutdclela tocb - t - toepvea
dat er eeD kaaa beataat op eeD IJ'Ote
uploa1e. VolceAa Webb aal elilil eèD
pbled .,.,. 100.000 taa be... t worclea. 0. eJ~quete--.le, die ,....
uadacbt beet- aaa Yeb~a rapportea, llolldt bat op 200 taa.

ID lUIDDepel _"d da oude aaltstal
.,." boer Me&a 01141ebo11wd tot teaeainto.raatt.e -.c eatrua, sod.at _a el1eeu dte
alet oader de iDdrult nreD praett
.,." de Yele bop- ea techD1eee
poeha 1A het "lb1lter"-1Afo-ceat..,.
ook aoa - • ...t &lldere 1D1oraatte
toDd... trij,... , Volpu Ma&e la
er eea P"OeieDde beboe1''t e au deae
lllfOra&tie ,
"leD pur da.... celecleD bel> ili: 1108
. ... lesiq cebollda 'foor ..........p
lucbtaaêbtofttcierea die nroat·wurcttcd re-rd... op alja 'lerbaal
onr de ...,lpulatiea road de kweelt-

r-eaktor ...
Alduo llau, d'"e . .reler Yertelt dat
bet 11l1o-ceat..,. •lee tijd palotea
la , ....eat op laat Y&ll eet1 recbter
die aeeatdat bet 1D etdjd.,.. aet
de &IJ'&rleae beat-1111 .,... bet ce-'
bleet, 1Dfo"'Ptl• te ••r.treltiea oyer
eea te ..tnattor 41• eea paar boaderel aeter veretarop :1Da&Jlbo1111' ie. Bet
SD.tonaatl... cntna, dat U D- "du
Pr&lllldacbetabaua" draact, ia iiul1ddel.a weer berop- . .t .... IJ'08Iltetii1A ea •at plulaYée ea dinree
altenatieYe eaeraleprojelttea aoala
da •ecleropbo.... " ....... arote wllld110l61l,
_"_

aoet worden
vreedzame
en een
t
opgaroeP
.ogelijk e
de11lonstTatie
aake'D·
- --.-••

De- oveThe~d

"Ylj W&.... OU wel - · at Of OASe
weteucbappera Diet t4 tritiecb
a !ja, o1 •• caiet aatelooa o•erdr1JYeG1

u.u claa:r eoetea we oaa latn

belarea door de voorstudera . Dese
ae11eea die dat bel....l 11let la bet
opeabur
aur heel Yat
..., bat papier tOeYertroiiHD, b e ollder &ader e 1A bet rapport dat de
allllleldllll .,,.. 'fOOr de bo1111' .,." de
aaelle neeltredtor op de euorae
c••area peeaeu. Wie beeft clat , ...

toec•••••

lt. .t. Je - t vaa te YOr.. al wat
onderD...._, Qtief 1D ••raet 11:o1141o."
Wat de -Datratle bettaft ..."t
llau dat la eerate laatutte de politlel oader druk CH•t - t • .ardom aoclat •• tot beaillllllll all aiet over de boof dea .,... beYOlklllc bee'11 baalt•••. De o•erbelcl
- t wordeD opproepea .." need• ... deiiOaetratte aopUjk te aaltea.
dit betelteat aeea aaaoale 1Daet .,."
politie, ,.... coa,trolea. Bij •erwljat aaar Alaelo aet 70.000 d-aatraateo/-ea en elecbto b...Sj.,..
YOl polltie Op ltrlliapiiDteD .

CDU zegt "wat Wil Je
de grUnen hebben
27% gekregen. Maxi29% is tegen, de
is voor " Dat i
·
s een
aRkering vaa alle
iiiii&i;~"Het ~t Dlet ao sij.D dat .ke.ri,
oYerbeld ea politici 1D koor ...,._
••uen pu op, cla&r koeen de
cbaoteo!
IJl • 77 la ,-..teraa4al14 uur
......., tbcaia c•cau ea h- I t •• ceaecd, t " - r plut... YOOr de raaea
p so laq .... 111t de etad.1 waat de
cbaoten - - . Dat la aataurlljiL
beel era. w, 110et• la cle opeaburbatd br...,ea clat sl&llte cllq.." cebeurea •a dat clat
acb&Dde la.
De oYerl:t.eld 1t0et u1.• t pro,.oceren.
ae -IIOet . . . . .r .l leo &.liD MD .-reed:&-. . .
cle110aatrat1e. De ovubeicl - t
burpra oproep• oa . . . te d.,.D, bet
:laeell croot 'leYUJ' dat alleD &lllll&at ea dat ceaerattea bedre1ct.
De plaat. .Ujte 88raer lDltlattne
ia DOC aprl.q lnelld:
"lt beb llOC lll•&lld pai&D clle sei,
1t ceet het op, latall ... - a r - t
de brUtall ler• le.,...."

••11"

ALLE KERNWAPENS DE WERELD UIT,
TE BEGINNEN UIT KALKAR l
In dec-.ber 18'79 nu de Mavo bet bealu1 t oa 1D 11eat-Buropa 572 •1cldelaqe at.taDdaraketteD te plaateeD.
Dat bracht 1D tal vaD boofdatedm,

aaar aan Aaaterdaa, Bou en
Roae, bonderduizendu aenaen op de
bee oa daartese te proteatereD.
We kuDDen al die aenaen ook op 2
oktober in Kalkar verwachten, want
lr.ermrapeD.a en karneutralee sijn
dtmlr:

snr~oo

twee handen op 66n buik. Ala we alle

.111 •et al la de veroachtiDB dat 1D

kernwapen.• de wereld ut t willen helpen dan aoeten we ervoor zor1en dat

de kerncentrale a opgedoekt wordera,

de tollnde 10 jaar bet aaDtal kerDwapna 111 de VS VBil 25.000 tot
40·.000 sal toeD-eD. Dearvoor sljn

W&D.t deze leveren het radioaktief
aateri-1 voor de kernwapens. Bet

o.a. IJ'Ote boeveelheden plutoniua
n tritba (swaar wateratof) DOdlc

extra cevaar

en de bestaande a111ta1re .kerncea.-

\'U

de anelle kWeek-

tralee hebben· daarvoor • • te

reaktor in Kalkar ia dat deze plutoDi.,. ala braDdatof Dod1B beeft. De
bedoeliDI 1o zelfa dat kweel<reaktoren aebruikt worden oa plutoni• te
producereD. ID Kallr:ar zal voldoeDde

eertnee

kapact telt.
Bet AloerlkaaDae UDlaterle voor e11eralezaken denkt daarc. aan een verbouwiDB V&D de Sav&DDah-r1 ver reaktor 1D Zu1d-carol1Da . Ook zou de
plutoD1ua prodUittie vaD de !I-reaktor
in BaDford (lluh1DBtOD) verboocd
aoeten wordeu. Ook wordt er eedacht

plutoniua aanwez11 zijn voor de aanrua 175 atooa-eD ter
crootte V&ll de op Blroajaa.

uak vaD

au ea nieuwe reaktor. doch de
koeten daarvan a:ullen roDd de 5 ailIn de vereniade etaten kwm.en we
zien boe kermrapena en kerncGDtralea aet elkaar verweven zijn. lieteen
toen Raecan tot preaident waa verkozen werd duidelijk dat hij bet

neutronen ...
bc::. afpz.ien. Reaaan trekt zich van
die prote ate n niet a a&D en besluit
tot produittie. Ook DU Req&D het
bealui t 0~ 200 aa-rakette n t e produceren . Dit la en nieuwe atap in
de kernwapenwedloop a.dat de Ja 14
:terDI<oppeD •et zich aeedraact , die

ieder op eeD eteen doel sariebt kunnen worden. liet een a1n1•e aeerderheld (212 tece11 209) a t - • het
Aaeruaanae huia van ataevaardigden
afgelope juli ••t dl t beelu1 t 111.

a

1

.,

Bet Bqelae voorbeeld aeett au 4at
de VS oa plutoD1u. voor buD ltennra~
peu zit te aprincn en al_le tech-

Veel BOeditoper 1a het natuurlijk he t plutoDlua uit de civiele kerDeentralea te lebruilten. Nu i:a dit
plutoniua uit niet-ailitaire kern-

ll.rljpD. De ODelle kw-kreaktor 1D
Jtal:tar vo.._t eeD bedreiciDB voor de
wereldvrede oadat voor deze centrale
plutoD1.,. Dod1B la, eD wel 1D sullr:e

catralee niet ers peehikt voor
kennrapeua o.tat het verontretnicd
ia . .t eeD plutoD1u1aotoop dat apoDta&D aplljt. De Aloerlk&DeD &ijD er
ecbter 1D cealaqd oa het reaktorplutontua in wapea-plutontua ca te
zetten. Vandaar dat de Vereni&de
Staten plutoniu. van de BqelH kerncetralea opkopeD . Op hUD beurt kopeD
de BDplaeD verrijkt lir&Dlu. 1D Rua-

hoeveelheden dat aen twee, clrie kilo
voor eeD l<erDboaetje Dlet •lat.
Laat ataan ala latere aenerattea
kweel<reaktoreD tODDeD plutoD1U. laaD
producereD, wt-. kan dan DOl aiabrutk

land. Indirekt

~t

dua Ruaaiach

uruiua via lqelae keJ'Ilcent r alea
in beriltauae kerDw&p8llll tereebt,
die prlcbt ataaD op ••• Rual&Dd :

SPBOOK JB

niet ver hier YandaaD, waar een
heleboel laleppe l<oppe WOODdeD die
allee wieten van atoo.ener11e.
Belaaa had de repriDI Y&D dat land
1D 1964 aoeten beloYen oa noot t
atooa~en te aaken. Dat ••• natulW
lijk wel n:eaelijl< \'oor al die lmappe koppen, want die zaten nu opeen a
zonder werk. Daaroa dachten ze DOl
eena diep na. Ir .oeet toch een
.-ter dja oa bUD l&Dd ~ zichzelf
w-r 1DtenuotioDaal .." de top te
breDpD. (Per .alot V&D rakeD1DB
haddn ze dat jaar oot al verloren
- t voetballeD) .
Toen, op een d&& lnraa een Y&D ben
op be t 1d- a eeD kweekreaktor te
&&liD uitvinden. Dat sou &HD &e1JOD8
kerDcentrale worden, DH deze zou
aeer brandatol I&&D produceren ala
er1D werd patopt. Daar zoudeD die
o11eahe1ka lelljk V&D op bUD Deus
l<ljl<eD: Bet zou Det zoleta •oeteD
worden ala eeD auto waaraee Je o•
de hoDderd :tllo.eter eveD .oet
atop)>eD o~t de beDziDetalll< alweer dreict oYer te atroaen.
De brandatol voor deze r e aJr.tor zou
plutoD1.,. .oeteD djD. Dat la hetselfde ala - t 1D a - e D wordt
pbruikt , dua daar wiaten die lmappe koppen allee vanaf. Ir waren
Datuurli3k DOB we l wat probl-pjea
•et de veiliebeid uso, aa.ar dat
souden Ee 'fel even reaalen.
Belaaa voor hen wilde de ••neer van
het elel<tr1c1te1tabedr1jf er DOC
niet zo aan : "Al die holtue-pokua,
eD bo...DdieD:hoeveel pat dat wel
Diet toateD?" . GelultJr.iB dacht de
reaerinc YIID dat land er udere ove~
De IUiappe koppeD l<receD alvaat Si
•1ljard oa bUD 1 d - eeD beetJe
uit te proberen. Ondertueaan werd
aaaen . .t de twe e buurlanden het
celd bij elkaar pbracht o• de
kweeltreaktor te aaan bouwen. De
elektrie t telt . .eneer waa nu ook tevreden, wut hij hoefde noa ••ar
11'11 Y&D de totale bouwtoatw vm li
ailjard t e betaln, eeD koopje voor
ao 'n woD.derc entrale.

.....
,._

niekn zal aaznreodn 011 bet te ••r-

vu de aa.u.aak vu de

Ir wae ene, lul 1eleden, een land

~

~

Cl viele kerncentralee

jard dollp" u;ceD.

kernwapenanenaal flink zou ui tbreideD.
!log 1D 1978 had preoldeDt Carter ODdar druk van de protesten iD Buropa
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In 1973 waa alle a zover dat de aetaelaara konden bellD.Den. Bn zie ,
al na een paar jaar stond er een
prachUre lietolll<oloa. Ook de lmappe
koppen hadden niet a til aezeten. Ze
hadde eereliend, en aerekend, en
prekend, en • . . badden &leb een
beetje verslat . Bij het ODtwerp
ware n er wat foutjee 1eaaakt. Maar
a ch , al die bouwvakker• die bet
beton er we er uit aoeate n alopen,
dat la toch goed voor de werkgelecellbe1d?
Daarnaast werden er noc wat kleinigheden verande rd. Zo zou de
kwee kreaktor toch •aar niet la&n
kweken . Meer brandatof produceren
dan ze lt verbruiken zou toch yel
tot e rg aevaarlijke toestanden leiden, dat vonden ze-lta de Jmappe
koppen na allea noa eeu nager ekend
te hebbeD.
Ir bleven· DOl wel wat probleeapjea
aet de ve1liche1d , uar ach je kunt
niet op alle a lakken zout le1ce n .
Ir waren wel wat Jtritiacbe kll&ppe
koppen die al van bet becin af
badden beweerd dat de kweekreaktor
levenaaevaarlijk zou zijn , aaar
celulû:lc : d&Dkslj de rererlnr toa
Voorkoaen worden dat die "anarchia-

teD" de aituatie op het bouwterrein
zelf konden onderzoeken.
Nee, wat dat betreft waa er niet a
&&D de hODd. BoveDdieD, ala er ooit
iet• •i• zou caan, dan sou t och
bljDa n1..-d bet Da lniDDeD vertelleD . Ook het telt dat de n - t reaktor paa 1D 1990 klaar sou kUDnen ziJn waa niet ao'n proble-.
De ke rncentrale• waren achteraf toch
Dlet so heel era aodlc, eD teDalotte
tondeD se altijd DOl de teeaDa tudaten en tesenatandere de achuld
van alle vertrac1111.
Nee, ercer ••• dat ze zich verrekend
badden in de koeten. Tenainate dat
wil zeegen: alle berekenineen klopten . .• alleen stond de ko•a verkeerd. In plaata vm rua 1,5 atljard zou het hele projekt, 1111<lua1et
het oDderzoek, bljDa 15 .Ujard
caan koeten. Vu dat bedrac viel
zelta de e lektriciteitaaeneer van
zijD atoel . Dat wu •eer dan hiJ 1D
bouderel jaar sou kunnen teruaverdienu !
Ook de reeerlDI kOil aaar tot 5 •11jard bij betaleD . De Dieuwe u1truat1D.a voor de pol_i tie wa1 al so duur
lfteelt •••
Nu dacht de elelttriclteitneDeer
he el laq Da. liD oadat hij ook Dle t
hel. .aal eet . . . atelde hij het
volende voor : hiJ wilde be•t betala, a le de reeertoe eoedvond dat
hij een heleboel andere kerncentralel aocht bovwen, en dat de reaerine
een fabriek sou bouwen voor de vernrkinc van het plutoniua, en dat
de ove rheid de voorepelde verliezen
sou betalen all de centrale eenaaal
sou draaien, en eh ... o ja, dat hij
ebdelijk al het afval v&D de kerDcentralea 1D -D zout•ljD .ocbt
lod•ieteren·, en -de elektriciteitlHDeer W&l het bijD& Vercetu- 1 d&t
de reaeriDa er"f'oor .sou zoraen da t
ebdelijk die laaUJe teceDat&Dd114:era eD teceaat&Ddera die bij de
rechter koae n klaau, de .ond ce•noerd worden .
Dat waa bet eniae wat de repriDa
aoeet beloven, verder niet•. Dan
sou de elektriciteitaueer wel
zorcen dat de cewone . .uen via de
elektr1c1te1torel<eD1DB het reaterende bedral souden betalen.
liD de recer1DJ7 Ach de reaer1Dc zat
er wel . .u beetje . . . in de aaac.

voorkoaen?
BD al sou bet lniDDeD, door bv ledere
burcer door de poli tieca.puter te
lateD voll(èD, - t la oD&e vrijheld
ona dan 1101 waard?

1fat ODO betreft -en de ap&lldoelt...
van 21 nov•ber '81 weer aee:

Geen kennrapena h cetm kerncentralel
Nederl.u.d of' en.11 ander l&Dd!

i.Df

s•••n

-8-

lilceDUjk wilden se het hole projekt
uar het liefate failliet ve:rklareD,
. . .r ja ••• ze durfdeD Diet ZO BOed •

Wat zouden ze ultplachu worden
door het bul teDl&Dd:
BD ze hadde dat Jaar al""r verloren aet voe tballen • • •
Due be1loten ze toch
te don
wat de elettr1c1 tel taeDeer eD de
IUiappe toppeD wUdeD. • • • bo e'JeD •.•
eeD aprootje loopt toch altijd BOed
af'? Opnieuw du• aaar ~
Dua bealoteD ze toch aaar te lulateren naar al die . .naen die op
2 oktober waren ka.en de.on1tre ren .
Net op het laatate - D t bedachten
zedat ze noa veel harder ui teelachen
zouden worden ale lalkar wel werd
afpbouwd. (bonel, lacheD??)
BD ze leefdeD DOJ l&DB eD plulû:1B' .
111ucb1...??

••ar

i nformatie:
Sekretariaat : op woenadag•lddag van 2-5 uur ; na 16/9
ook op do- en vr-•iddag
. tel 080-220980
Stop Kalkar Groep 111j•epD
p/ a ADtbOD1uaplaato 14
111jaeceD (080-230252)

giro 4233953

